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BAB II
LANDASAN TEORI
Tinjauan Tentang “Pengajian Tombo Ati”
Pengertian
Pengajian merupakan salah satu bentuk lembaga sosial keagamaan. Lembaga sosial keagamaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai institusi yang dibangun di atas dasar dua unsur kelembagaan, yakni institusi sosial dan institusi keagamaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hendropuspo dalam buku Muhaimin, bahwa institusi sosial adalah bentuk organusasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan institusi agama adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengukat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum untuk mencapai kebutuhan dasar yang berkenaan dengan dunia supra empiris.Muhaimin, Damai di Dunia Damai Untuk Semua, (Jakarta:Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), hlm.174-175  
Pengajian disini juga merupakan upaya pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Apabila pembangunan di Indonesia yang di dasarkan pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya, maka pengajian “Tombo Ati” adalah merupakan sarana bagi pembangunan manusia Islami yang berupaya membawa manusia menjadi manusia sejahtera lahir dan bathin. Dengan begitu, dapat di katakan bahwa pembangunan manusia memerlukan bimbingan agama dan moralitas. Sebab, pembangunan manusia tanpa memperhatikan moralitas agama akan menjauhkan manusia dari jati dirinya sendiri sebagai manusia.Mohammad Ali Aziz dkk, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta:LkiS Pelangi Aksara, 2005), hlm.48
Dalam hal ini, secara jelas bahwa “Pengajian Tombo Ati” sebagai salah satu sarana dakwah pengembangan sangat berpeluang dan harus mengambil tanggung jawab dengan memegang peran aktif. Dengan peran aktif ini maka pembangunan manusia Indonesia akan mendapatkan jaminan moralitas dan etika keagamaan sebagai landasannya. Jaminan moralitas dan etika keagamaan ini akan memberikan arahan pembangunan manusia Indonesia untuk melahirkan manusia yang unggul secara materiil dan spirituil. Begitu pula sebaliknya, tanpa peran aktif “Pengajian Tombo Ati” ini maka masyarakatnya akan memiliki kualitas yang sangat rendah dalam kedua aspek tersebut. 
	Dasar dan Tujuan

Dasar dan tujuannya di selaraskan dengan bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia:


	Dasar

Pada dasarnya “Pengajian Tombo Ati” tersebut berdasarkan atau berasaskan pancasila. “Pengajian Tombo Ati” itu sendiri merupakan sarana memberi motivasi atau memberi penerangan atau dengan kata lain memberi pembinaan pengamalan agama Islam kepada masyarakat luas.
Dasar-dasar tersebut dapat di tinjau dari segi:
1). Dasar Yuridisch atau hukum : 
	Dasar ideal
	Dasar struktural / konstitusional

Dasar operasional
2). Dasar Religius
3). Dasar Social PsychologisZuhairini dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Malang:Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1983), hlm.21
b.   Tujuan 
Tujuan secara umum adalah mengubah perilaku sasaran pengajian agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkan dalam dataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, mupun sosial kemasyarakatannya.Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta:Gema insani, 1998), hlm.78
Tujuan didirikannya organisasi “Pengajian Tombo Ati” tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:

	Tujuan umum 

Menyampaikan ajaran Islam dengan maksud agar umat Islam memahami agamanya, meningkatkan amal nyata di tengah-tengah masyarakat dan memelihara ketinggian akhlak. 
	Tujuan Khusus 

Terwujudnya kondisi spiritual bangsa tau masyarakat yang bersifat responsif, produktif serta aktif dalam segala kegiatan pembangunan dalam usaha memenuhi amanat Illahi atau perwujudan fungsi sebagai khalifah fil ardhi.   

	Sasaran

Yang menjadi anggota atau yang dijadikan sasaran dalam “Pengajian Tombo Ati” adalah seluruh anggota masyarakat desa Jambuwer kecamatan Kromengan kabupaten Malang yang beragama Islam. Baik masyarakat yang menganut agama Islam taat ataupun Islam KTP. Tetapi dalam hal ini lebih diutamakan pada Islam KTP. 
Jadi yang dijadikan kelompok sasaran di dalam “Pengajian Tombo Ati” adalah seluruh anggota masyarakat baik laki laki maupun perempuan yang tergabung dalam suatu rumah tangga. Sebab dalam kehidupan rumah tangga mempunyai peranan yang penting dalam beberapa aspek kehidupan. Maka dari itu dalam kehidupan rumah tangga sangat diperlukan dasar dan penanaman pengetahuan agama yang kuat.
	Materi dan Metode
	Materi 

Sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi “Pengajian Tombo Ati” yaitu mengikut sertakan masyarakat Indonesia yang beragama Islam dalam pembangunan manusia seutuhnya melalui kegiatan keagamaan, maka materi-materinya harus disesuaikan pula dengan keadaan Indonesia.
Adapun materi-materi yang diberikan menyangkut masalah agama dan masalah pembangunan, secara lebih rincinya sebagai berikut: 
	Materi agama 

Dasar pengetahuan agama perlu dimiliki oleh setiap orang, sebab agama dapat dijadikan sebagai landasan hidup. Dengan dasar pengetahuan agama yang kuat, maka segala tindakannya akan dapat terkontrol. 
Adapun materi agama ini meliputi:
	Aqidah

	Aqidah pada dasarnya sudah tertanam sejak manusia ada dalam alam azali (pra kelahiran). Aqidah akan terpelihara dengan baik apabila perjalanan hidup seseorang diwarnai dengan penanaman tauhid secara memadai. Sebaliknya, bila perjalanan hidup seseorang diwarnai pengingkaran terhadap apa yang telah Allah ajarkan pada zaman azali matematika ketauhidan seseorang bisa rusak. Oleh kerena itu, agar aqidah seeorang terpelihara, maka ia harus mendapatkan penjelasan tentang aqidah itu dari sumber-sumber formal Islam (Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw.). Dengan informasi yang benar tentang aqidah, maka janji manusia untuk mengakui kekuasaan Tuhan akan tetap terpelihara. Dalam hal ini, agar ketauhidan terjaga maka orang harus melengkapinya dengan pengetahuan tentang aqidah.Djamaludin Ancok & Fuad Anshori Suroso, Psikologi Islami, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm.81
Sedangkan pokok pokok aqidah Islamiah terumuskan dalam rukun iman yang enam yaitu : 
	Iman kepada Allah

Iman kepada Malaikat
Iman kepada Kitab Suci
Iman kepada Rasulullah
Iman kepada hari akhir
Iman kepada Qodho’ and Qodar
	Ibadah 

	Di dalam Al Qur’an Surat Adz Dariyaat ayat 56 Allah menjelaskan dengan tandas ajakan tujuan penciptaan makhluknya yang bernama jin dan manusia sebagai berikut: 
       

Artinya :  Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.Depag RI, Al Qur’an dan Terjemah, (Semarang:Toha Putra, 1989), hlm.862  

Dari ayat di atas jelas kiranya bahwa ibadah adalah wajib dan tugas pokok setiap individu. Karena ibadah itu tujuan dari pencipataan, maka ia bukan merupakan beban ekstra yang memaksa tetapi adalah beban pokok yang  menimbulkan suatu nilai yang sesuai dengan kehendak Allah (aturan aturan Allah). Sukanto, Pola Dasar Islam, (Solo:Al-Ma’arif, 1980), hlm.76-77Dan pada dasarnya segala ibadah itu harus dengan niat, pernyataan dan sikap hanya kepada Allah semata. Dalam pelaksanaannya pun harus sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. 
Adapun ketentuan ibadah itu secara mutlak dirumuskan dalam rukun Islam yaitu: 
	Mengucapkan dua kalimat syahadat

Melaksanakan ibadah sholat
Mengeluarkan zakat
Melaksanakan ibadah puasa di bulan Romadhon
Menunaikan ibadah Haji ke Baitullah bagi setiap muslim yang mampu 
Ibadah berfungsi sebagai manifestasi manusia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang di berikan kepadanya.juga berfungsi sebagai realisasi dan konsekuensi manusia atas kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

	Al Qur’an 

Al Qur’an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang dibacakan secara mutawatir. Atau dengan kata lain al Qur’an adalah kumpulan wahyu Allah swt. atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. secara lafdhiyah dan diajarkan secara mutawatir untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.Zen Amirudin, Ushul Fiqh, (Surabaya:eLKAF, 2006), hlm.43
Seperti disebutkan dalam firman Allah swt. surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut: 
           

Artinya : (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).                Depag RI, Al Qur’an..., hlm.45

Pada ayat di atas memberikzn pengertian bahwa kitab Al-Qur’an itu merupakan sumber hujjah, sebagai sumber tuntunan atau pedoman hidup bagi segenap umat manusia sepanjang masa dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia sekarang ini dan di akherat kelak, sehingga Al-Qur’an benar-benar diperlukan oleh umat manusia demi ketenteraman dan keharmonisan hidup dan kehidupan mereka.
Dengan memulai belajar membaca Al-Qur’an, kemudian belajar memahami isinya, bisa menghayati, dan akhirnya dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
	Akhlak

Akhlak adalah satu bentuk atau bangunan dalam diri, yaitu sifat yang berurat pada diri seseorang. Ia bukan semata-mata pikiran, bukan hanya ucapan, bukan sekedar pengetahuan dan bukan melulu perbuatan. Pikiran yang baik dan pengetahuan yang luas tentang etika dan moral, belum tentu menjamin benarnya tutur kata dan baiknya perbuatan, kalau akhlak itu hanya dipikir dan diketahui saja. Demikian juga, indahnya tutur kata dan baiknya perbuatan, belum tentu terpantul dari akhlak yang baik. Maka Islam mengajarkan bahwa ucapan dan perbuatan baik (sesuatu yang sifatnya publik) harus keluar dari pikiran dan hati nurani yang bersih pula. Barulah equivalensi (sama harga) antara lahir dan bathin. Jadi, akhlak itu mendorong manusia kepada equivalensi antara lahir dan bathin, sama-sama terhormat atau sama-sama tidak terhormat.Sukanto, Pola Dasar..., hlm.60-61
Akhlak juga merupakan faktor utama dalam kehidupan seseorang. Akhlak itu sendiri merupakan cermin dari pada pribadi seseorang. Pada dasarnya materi akhlak ini ditekankan kepada kesadaran pribadi bahwa segala tindak tanduk dan amal perbuatan seseorang tidak lepas dari pengawasan Allah.
	Sejarah Kebudayaan Islam

Materi sejarah kebudayaan Islam ini dititik beratkan pada pengenalan para nabi, para rasul, para ulama dengan suri tauladan atas kepemimpinan mereka. Yang diharapkan dengan adanya materi ini para anggota ‘Pengajian Tombo Ati” ini dapat mencontoh suri tauladan dari segi kehidupan dan kepemimpinan para nabi, para rasul, para ulama dan sebagainya. Di samping itu perlu pula diketahui perkembangan agama Islam, sehingga menjadi tahu akan maju mundurnya perkembangan agama Islam dari zaman ke zaman.
Dengan demikian para peserta atau anggota “Pengajian Tombo Ati” ini dapat memperoleh gambaran secara utuh tentang agama Islam dengan segala aspeknya. 
	Materi Pembangunan

Pada hakekatnya pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.BP7 Prop. Jatim, Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR RI, (Jakarta:Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai RI, 1981), hlm.120
Tujuan dari pada pembangunan itu sendiri adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik materiil maupun spirituil berdasarkan pancasila. Begitu pula dengan berdirinya organisasi “Pengajian Tombo Ati” ini diselaraskan dalam rangka ikut serta melaksanakan program pembangunan.
Di dalam materi pembangunan masalah-masalah yang perlu ditanamkan antara lain:
	Idiologi

Pancasila merupakan jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut telah terbukti dalam sejarah bahwa pancasila telah mampu memberikan kekuatan hidup dan membimbing bangsa Indonesia dalam mengejar kehidupan lahir dan bathin menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Peranan umat Islam dalam pengamalan pancasila sangat menentukan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sedangkan agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Untuk itu tanggung jawab secara utuh terhadap pengamalan pancasila menjadi tugas umat Islam.
Dengan terwujudnya suatu pengamalan terhadap pancasila akan terjamin kelestarian hidup dan kelangsungan hidp bangsa Indonesia. Seperti yang tercantum dalam tri kerukunan umat          beragama:
(1). Kerukunan intern umat beragama
(2). Kerukunan antar umat beragama
(3). Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan

Keikut sertaan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan adalah merupakan pengamalan pancasila. Pembangunan nasional merupakan ikhtiar manusia Indonesia yang dilakukan secara sadar, berencanan, terarah dan menyeluruh untuk mengadakan perubahan, perbaikan dan penungkatan mutu kehidupan.
Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam GBHN sebagai berikut:Ibid., hlm.120 
“Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

Melalui penerangan atau pembinaan pengamalan agama Islam, sebagaiman halnya “Pengajian Tombo Ati” mempunyai peranan atau tugas untuk memberi dasar pengetahuan agama atau memberi motivasi atau memberi penerangan untuk mengadakan pembinaan tersebut kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
	Metode yang digunakan

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penerangan agama Islam ialah:  Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Bina Ilmu, 2004), hlm.110
	Metode Ceramah

Metode Tanya Jawab
Metode Diskusi / Musyawarah
Metode Demonstrasi dan Eksperimen
Metode Konsultasi
Metode Uswatun Hasanah
Untuk lebih jelasnya maka penulis menguraikan pengertian tentang metode-metode yang digunakan sebagai berikut:
	Metode Ceramah

Ceramah ialah penerangan secara lisan oleh penceramah atau pemberi informasi kepada kelompok masyarakat (anggota) sebagai penerima informasi. Metode ini biasanya yang sering digunakan, karena dengan waktu yang singkat bisa mencapai sasaran yang banyak.
Di dalam menggunakan metode ceramah ini bisa dipergunakan alat bantu seperti pengeras suara. Metode ini menggunakan lisan bisa diperjelas dengan gerak atau mimik.


	Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab sebagai rangkaian tindak lanjut “metode ceramah”. Metode ini sifatnya hampir sama dengan metode ceramah perbedaannya terletak pada keaktifan kedua belah pihak. Kalau metode ceramah yang aktif hanya pihak penceramah, sedangkan dalam metode tanya jawab ini antara penceramah atau komunikator dengan komunikan atau anggota pengajian terjadi hubungan timbal balik dan kedua belah pihak berperan secara aktif.
	Metode Diskusi / Musyawarah

Metode diskusi atau musyawarah adalah suatu kegiatan dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Dalam menampilkan kegiatan menanyakan, memberi komentar, saran serta jawaban. Untuk memperoleh hasil yang bermanfaat dan memuaskan, maka diperlukan pertukaran pikiran dalam suatu diskusi dengan tehnik tertentu. Karena salah satu keistimewaan dari metode ini adalah mengembangkan dan membina rasa solidaritas dan toleransi terhadap pendapat-pendapat lain yang bervariasi. Dengan demikian dapat dikembangkan suatu sikap untuk menghargai pendapat orang lain walaupun sebenarnya ia tidak sependapat dengan pendapat itu.
	Metode Demonstrasi dan Eksperimen

Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode interaksi edukatif yang sangat efektif dalam membantu peserta atau anggota untuk mengetahui proses pelaksanaan sesuatu, apa unsur yang terkandung di dalamnya, dan cara yang paling tepat dan sesuai, melalui pengamatan induktif.
Tidak semua masalah atau materi agama dapat didemonstrasikan dan diadakan eksperimen, misalnya masaalah aqidah. Keimanan kepada Allah, Malaikat, Surga dan Neraka, adanya siksa kubur dan lain-lain. Sebagi metode edukatif, metode ini banyak digunakan daalam ibadah dan akhlak.
	Metode Konsultasi

Konsultasi pada hakekatnya adalah meminta nasehat atau penerangan oleh seseorang yang memerlukan nasehat atau penerangan kepada pembina agama. Metode konsultasi ini biasanya dilaksanakan secara individu dan lebih bersifat pribadi.
	Metode Uswatun Hasanah

Metode uswatun hasanah termasuk metode yang tertua dan tergolong paling sulit dan mahal. Metode ini disampaikan melalui contoh teladan yang baik, sebagaimana telah dilakukan oleh para Nabi terdahulu.
Metode uswatun hasanah besar pengaruhnya, bahkan menjadi faktor penentu. Apa yang dilihat dan didengar orang dari tingkah laku pembina agama atau tokoh agama, bisa menambah kekuatan daya didknya, tetapi sebaliknya bisa pula melumpuhkan daya didiknya, apabila ternyata yang tampak itu bertentangan dengan yang didengarnya.

Kehidupan Rumah Tangga 
Pengertian
Untuk memahami tentang pengertian kehidupan rumah tangga ini dapat ditinjau dari segi tat bahasa maupun dari segi istilah.
	Pengertian dari segi tata bahasa

	Kehidupan: (perihal, keadaan, sifat) hidup.               Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1976), hlm.356
	Rumah tangga: segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan di rumah.               Ibid., hlm.836 

	Pengertian dari segi istilah

Pengertian kehidupan rumah tangga dari segi istilah sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an surat Artinya-Ruum ayat 21 sebagai berikut:
                      

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.Depag RI, Al Qur’an..., hlm.664

Dan dalam bukunya Muslich Taman dan Aniq Farida mendefinisikan rumah tangga adaalah sebagai berikut :Muslich Taman & Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga SAMARA, (Jakarta:Al-Kautsar, 2007), hlm.167-168
“Rumah tangga adalah benteng yang dapat menekan liarnya nafsu seksual seseorang, mengarahkan keinginan syahwatnya, menjaga kemaluan dan menjaga kehormatannya, serta menghalanginya dari keterjerumusan ke dalam lubang-lubang maksiat dan sarang-sarang perbuatan keji”.

	Tinjauan tentang kehidupan rumah tangga

Kehidupan rumah tangga adalah cara hidup atau tata cara yang ditempuh dalam kehidupan berkeluarga. Suatu keluarga atau rumah tangga itu sendiri terdiri sekurang-kurangnya atas pasangan suami dan istri berikut anak atau anak-anak mereka dan anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu atap.
Untuk menjamin kelangsungan hidup dan mencapai suatu keluarga yang sejahtera dihadapkan pada berbagai segi masalah. Karena kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, maka hal ini dibatasi pada kehidupan rumah tangga dari segi sosial ekonomi, kehidupan dari segi keagamaan dan kehidupan rumah tangga dari segi pendidikan.


	Sosial Ekonomi

Dampak dari pada perubahan bidang sosial ekonomi ini sangat terasa dalam suatu kehidupan rumah tangga.
Sedangkan keberhasilan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi) tergantung sampai sejauh mana orang tersebut telah melakukan kontak sosial (melakukakan hubungan dengan orang lain) untuk mencapai keutuhan ekonomi tersebut, sesuai dengan sifat manusia, adanya sifat saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya,
Soerjono Soekanto mendefinisikan proses sosial sebagai berikut:Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia), hlm.50
“ Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orng perorang dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk perhubungan tersebut”.

Rumah tangga atau keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam kehidupan seseorang, dan dari lingkungan keluarga inilah seseorang nantinya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan yang lebih luas yaitu masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ahmadi di bawah ini:Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm.90
“Keluarga merupakan kelompok pertama dalam kehidupan manusia di mana ia belajar dan menyesuaikan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya”. 


Berlangsungnya proses sosial dalam lingkungan keluarga bagi anak merupakan suatu preses pertama kali untuk berinteraksi secara sempit (hanya hubungan antara sesama anggota keluarga). Dan dari pengalaman yang diperoleh dalam keluarga tersebut dapat di jadikan bekal untuk dengan masyarakat yang lebih luas.
Keluarga belum melengkapi tugasnya dengan sempurna dalam pendidikan anak-anak sehingga ia menolong anak tumbuh dari segi sosial. Pertumbuhan sosial ini melibatkan pendidikan sosial ekonomi yang mengatakan bahwa kesediaan-kesediaan dan bakat-bakat asasi anak-anak dibuka dan dikeluarkan ke dalam kenyataan berupa hubungan-hubungan sosial dengan orang-orang sekelilingnya. Pendidikan sosial ini melibatkan bimbinganterhadap tingkah laku sosial ekonomi dalam rangka akidah Islam yang betu dan ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama yang berusaha meningkatkan iman, takwa, takut kepada Allah dan mengerjakan ajaran-ajaran agamanya yang mendorong kepada produksi, menghargai waktu, jujur, ikhlas dalam perbuatan, adil, kasih sayang, ihsan, mementingkan orang lain, tolong-menolong, setia kawan, menjaga kemaslahatan umum, cinta tanah air dan lain-lain lagi bentuk akhlak yang mempunyai nilai sosial.
Di antara cara-cara yang patut digunakan oleh keluarga dalam mendidik anak-anak dari segi sosial ekonomi adalah:Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Suatu analisa psikologi, filsafat dan pendidikan), (Jakarta:Al-Husna Dzikro, 1995), hlm.376-377
	Memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya dalam tingkah laku sosial yang sehat berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama.

Menjadikan rumah itu sebagai tempat di mana tercipta hubungan-hubungan sosial yang berhasil
Membiasakan anak-anaknya secara berangsur-angsur berdikari dan memikul tanggung jawab dan membimbingnya jika mereka bersalah dengan lemah lembut
Menjauhkan mereka dari sifat manja dan berfoya-foya dan jangan menghina dan merendahkan mereka dengan kasar, sebab sifat memanjakan dan kekasaran itu merusak kepribadian anak-anak
Memperlakukan mereka dengan lemah lembut, dengan menghormatinya di depan teman-temannya tetapi jangan melepaskan kekuasaan kebapaan mereka terhadap anak-anaknya
Menolong anak-anaknya menjalin persahabatan yang mulia dan berhasil, sebab “manusia turut menjadi baik karena berteman dengan orang saleh”. Seperti kata pepatah
Menggalakkan mereka mendapatka kerja yang dapat menolong mereka berdikari dari segi ekonomi dan emosi
Membiasakan mereka hidup sederhana supaya lebih bersedia menghadapi kesulitan hidup sebelum terjadi
Bersifat adil di antara mereka
Membiasakan mereka cara-cara Islam dalam makan, minim, duduk, tidur, memberi salam, berziarah, mrumah yang telah didiami orang dan lain-lain lagi kegiatan hidup.
Pada dasarnya keluarga atau orang tua akan mengalami masalah-masalah yang timbul dalam rangka mengemban tugasnya sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Hal ini dapat kita lihat seperti masalah perkembangan sosial anak.
Kecenderungan anak usia 6-7 tahun untuk bergaul dengan teman sebaya sangat besar. Mulai usia 7-9 tahun anak-anak condong kepada membentuk kelompok teman sebaya. Mereka bercerita, mendongeng, membuat kesepakatan di antara mereka. Teman-temannya itu kadang-kadang lebih mendapat perhatian dan prioritas dari pada orang tuanya. Pada umur ini, mereka mulai agak menjauh dari orang dewasa, karena mereka ingin berbincang dan bercerita dengan sesama mereka, tanpa di ganggu oleh orang dewasa. Mereka tidak ingin terkucil dari teman-temannya. Apa yang dilakukakan teman-temannya, iapun ingin melakukannya. Mode pakaian, cara berbicara, gaya berjalan dan sebagainya ingin ia tiru seperti teman-teman dalam kelompoknya. Jika teman-temannya pergi mengaji, ia pun pergi mengaji, teman-temannya pergi berkelana tanpa diketahui orang tuanya, ia juga ikut serta dengan teman-teman sekelompoknya. Bahkan kadang-kadang ada di antaranya yang dapat merugikan orang tuanya, dengan cara membawa makanan, buah-buahan,rokok, permen dari rumah untuk teman-temannya.
Anak kecil yang tidak mempunyai teman atau terkucil dari teman-temannya sepergaulan akan merasa menderita. Akibat lebih jauhnya, perkembangan jiwa sosialnya akan tidak sehat. Ia akan menderita dan menjauhi teman-temannya.  Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1996), hlm106
Dan anak yang sedang mengalami perkembangan itu juga selalu terlibat dalam pergaulan dengan orang tuanya serta sarana psikologis yang terdapat dalam lingkungan keluarga, dapat dipahami bahwa kondisi kehidupan berkeluarga, sangat berpengaruh terhadap kualitas perkembangan anak tersebut. Sikun Pribadi, Mutiara-mutiara Pendidikan, (Jakarta:Erlangga,1987), hlm.48
Jadi jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perkmbangan sosial dan pertumbuhan kepribadian anak pada tahap awal pertumbuhannya.
Begitu pula akibat dari adanya sistem komunikasi atau perhubungan berpengaruh pula pada status sosial ekonomi masyarakat atau keluarga.
Suatu masyarakat yang pada mulanya hidup dalam daerah pertanian yang menggunakan peralatan serba sederhana karena pengaruh dari adanya sistem perhubungan maka berpengaruh pula pada struktur sosial dalam masyarakat yang akhirnya dapat mempergunakan peralatan yang serba modern. Hal tersebut berpengaruh pula pada status sosial ekonomi masyarakat atau keluarga.
Tidak sedikit di dalam suatu rumah tangga atau keluarga yang mengharuskan pasangan suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik karena adanya tuntutan mencukupi kebutuhan keluarga maupun karena adanya persamaan antara hak antara pria dengan wanita (adanya emansipasi wanita) sebagai akibat dari pada perubahan sosial itu sendiri.
Mandiri ekonomi, atau paling tidak memiliki kemampuan untuk berusaha mencari nafkah sendiri tanpa merepotkan orang lain merupakan pilar yang harus ditegakkan dalam rangka membangun rumah tangga yang sakinah.Muslich Taman & Aniq Farida, 30 Pilar..., hlm.284 Ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan.
Mempertahankan prinsip kebenaran dan berjuang menegakkannya akan sulit dilakukan tanpa adanya kemandirian, terutama dalam hal ekonomi. Tak sedikit seseorang yang mengorbankan prinsip yang dianutnya karena gara-gara ia tidak memiliki kemandirian dalam masalah ekonomi. Bahkan karena tidak adanya kemandirian tersebut orang lain akan mudah ikut campur dan intervensi dalam urusan pribadi rumah tangganya. Entah mertua, kerabat, tetangga, atau orang lain yang ada di sekitar kita. Beruntung kalau motivasi mereka baik untuk membantu dan mangarahkan kita. Tetapi apa yang akan terjadi jika motivasi itu tidak ada. Keadaannya akan semakin kacau. Dan rumah tangga menjadi bagaikan pasar atau gardu pinggir jalan yang setiap orang dapat masuk dan mampir ke dalamnya. Sehingga dengan demikian kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan keluarganya akan sulit diwujudkan dan semakin jauh dari harapan.
Masalah ekonomi dan lebih spesifik masalah menyangkut masalah harta adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Meski bukan segala-galanya, dan memang masalah ekonomi jangan sampai menjadi yang utama dan segala-galanya. Ibid., hlm.286 Karena, di samping perlu adanya pemenuhan dari segi ekonomi bagi suatu keluarga, kontak sosial di dalam keluarga tersenut juga sangat di perlukan, seperti:suasana keluarga yang akrab dan penuh kasih sayang, adanya keterbukaan, saling pengertian, pengorbanan, rasa tanggung jawab, perhatian dan sebagainya.
Dengan adanya pemenuhan dari segi ekonomi dan sosial tersebut maka suatu keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang sejahtera dan tercapai tujuan berumah tangga, yaitu suatu keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah.
Kesejahteraan suatu keluarga itu berbeda antara keluarga yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan keadaan individualitas keluarga tersebut, akan tetapi bila ditinjau dari kebutuhan pokok masing-masing keluarga ada kesamaannya. Kebutuhan pokok keluarga atau rumah tangga dapat dilihat dari dua segi yang meliputi:Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, (Yogyakarta:Andi Offset, 1989), hlm.126
	Kebutuhan jasmaniyah: makanan, pakaian, perumahan, keuangan dan lain-lain

	Kebutuhan rohaniyah: rasa aman, tenteram, rasa puas, rasa harga diri, rasa tanggung jawab, disayangi, dihormati dan lain-lain.

Kebutuhan pokok di atas dapat di hubungkan dengan 10 segi kehidupan keluarga yang mencerminkan kebutuhan dari sumber-sumber keluarga. Dan secara sistematis tergambar pada bagan berikut:


	Makanan 

Pakaian 
Perumahan 
Kesehatan 
Keuangan 
Tata laksana rumah tangga  
Kebutuhan Jasmani 



Kesejahteraan Keluarga


Kebutuhan Rohani
	Keamanan lahir dan batin

Perencanaan sehat 
Hubungan intra dan antar keluarga 
Pembimbing anak






	Agama

Barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari ketika mendengar bahwa sejak lahir, kita telah membutuhkan agama. Yang dimaksud dengan agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan dan sikap. Panut Panuju, Psikologi Remaja, (Yogyakarta:Tiara Wacana,2005), hlm.29
Agama merupakan kebutuhan pokok pada setiap diri seseorang, lebih-lebih di dalam suatu kehidupan keluarga muslim. Di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut selalu diliputi oleh suasana agamis.
Suatu hal yang penting diketahui tentang agama ialah rasa pengabdian (ibadah). Tiap-tiap pengikut agama merasa bahwa ia harus mengabdikan dirinya sekuat-kuatnya kepada agama.Rasjidi, Filsafat Agama (terjemahan dari buku Philosophy of religion tulisan David Trueblood), (Jakarta:Bulan bintang, 1986), hlm.3
Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Pendidikan agama dan spirituil ini berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada kanak-kanak melalui bimbingan agama yang sehat dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dan upacara-upacaranya. Begitu juga memberi bekal kanak-kanak dengan pengetahuan agama dan kebudayaan Islam yang sesuai dengan umurnya dalam bidang akidah, ibadah, muamalat dan sejarah. Begitu juga dengan mengajarkan kepadanya cara-cara yang betul untuk menunaikan syiar-syiar dan kewajiban-kewajiban agama, dan menolongnya mengembangkan sikap agama yang betul, yang termasuk mula-mula sekali adalah iman yang kuat kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, kepercayaan agama yang kuat, takut kepada Allah, dan selalu mendapat pengawasan dari padanya dalam segala perbuatan dan perkataan.
Di antara cara-cara praktis yang patut digunakan oleh keluarga untuk menanamkan semangat keagamaan pada diri anak-anak adalah sebagai berikut:Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan..., hlm.372
	Memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan iman kepada Allah dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama dalam bentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu

Membiasakan mereka menunaikan syiar-syiar agama semenjak kecil sehingga penunaian itu menjadi kebiasaan yang mendarah mendaging, mereka melakukannya dengan kemauan sendiri dan merasa tenteram sebab mereka melakukannya
Menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai di rumah di mana mereka berada
Membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama yang berguna dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan makhluk-makhluk untuk menjadi bukti kehalusan sistem ciptaan itu dan atas wujud dan keagungannya.
Menggalakkan mereka turut serta dalam aktifitas-aktifitas agama dan lain-lain lagi cara-cara lain.
Dalam hal ini kewajiban bagi kepala rumah tangga (suami istri) untuk memelihara keluarganya dari hal-hal yang menjerumuskan.Ibid., hlm.373
Dari sini jelas bahwa baik buruknya keluarga tergantung pada pasangan suami istri sejauh mana kehidupan telah menanamkan sendi-sendi keagamaan dalam kehidupan rumah tangganya, faktor-faktor agama merupakan penentu bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bagi setiap rumah tangga.
Keimanan yang sudah tertanam di dalam kehidupan keluarga terealisasikan dalam wujud ibadah seperti adanya kesempatan bagi seorang ayah dan ibu untuk membiasakan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah, memberi contoh anak untuk menyantuni orang miskin dan sebagainya. Juga hubungan yang harmonis dan saling menghormati serta menghargai antara yang tua dan yang muda, berbudi pekerti dan lain-lain.
Apabila di dalam setiap diri individualnya sudah tertanam pokok-pokok ajaran Islam maka dengan sendirinya terbentuklah nilai-nilai kegamaan pada diri setiap keluarga tersebut, sehingga tercapailah suatu keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah seperti yang diidam-idamkan.
	Pendidikan

	Konsep pendidikan

Sejak kapan seseorang harus mendapatkan pendidikan ? Hal tersebut tidak ada suatu batasan yang mutlak. Pada dasarnya pendidikan itu sudah dimulai sejak anak terlahir, bahkan ada yang mengatakan sejak anak dalam kandungan. Pendidikan itu sendiri berupa kebiasaan-kebiasaan atau budi pekerti, terutama pendidikan agama harus ditanamkan pada anak sejak dini.
Anak menjadi bermoral, keras kemauan, sopan sntun dalam pembicaraan dan perbuatan, jujur bertingkah laku dan berperangai mulia dan sebagainya, tergantung bagaimana pendidikan dari orang tuanya dan juga faktor lingkungan di mana anak tersebut tumbuh dan dibesarkan. Semua itu menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua.
Dan sampai kapankah pendidikan itu berlangsung ? Pada dasarnya pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia dan berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR RI sebagai berikut:BP7, hlm.67
“Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah”.







	Keluarga sebagai lembaga pendidikan

Keluarga atau rumah tangga atau orang tua, sebagai mana wujud kehidupan sosial yang asasi; sebagai unit kehidupan bersama manusia terkecil.Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan, (Surabaya:Usaha Nasional, 1988), hlm.12 Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terbentuk berdasarkan sukarela dan cinta yang asasi antara dua subyek manusia (suami dan istri). Berdasarkan asas cinta yang asasi ini lahirlah anak sebagai generasi penerus. Keluarga dengan cinta kasih dan pengabdian yang luhur membina kehidupan sang anak.
Motivasi pengabdiaan keluarga atau orang tua ini senata-mata demi cinta kasih yang kodrati. Di dalam suasana cinta dan kemesraan inilah proses pendidikan berlangsung seumur anak itu dalam tanggung jawab keluarga.
Ikatan dalam keluarga dan rumah tangga yang diwarnai rasa kasih sayang, saling menghormati, saling membantu dan saling menasehati. Hubungan tersebut bagi anak-anak berfungsi sebagai hubungan pendidikan. 
	Tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan

Dalam pandangan Islam keluarga merupakan wadah terbaik untuk tempat beristirahat, menenangkan pikiran sekaligus tempat mendidik seluruh anggota keluarga. Tanggung jawab keluarga terutama ibu dan ayah dalam menanamkan pendidikan sejak dini adalah sangat vital, karena pada fase ini anak berada dalam periode ketergantungan yang sangat menentukan alur perkembangan selanjutnya.
Adapun yang menjadi dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya, meliputi:Ibid., hlm.17-18
	Dorongan atau motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Cinta kasih ini mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab dan mengabdikan hidupnya untuk sang anak.

Dorongan atau motivasi kewajiban moral, sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius spirituil yang menjiwai Ketuhanan Yang Maha Esa dan agama masing-masing di samping didorong kesadaran memelihara martabat dan kehormatan keluarga.
Tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga, yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa dan negaranya, bahkan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial ini merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang diikuti oleh darah keturunan kesatuan keyakinan.
Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa orang tua atau keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya yang secara kodrat karena adanya ikatan darah antara orang tua dengan anak. Sehingga menyebabkan terjalinnya rasa cinta kasih, adanya tanggung jawab moral yang berupa penanaman dasar pengetahuan agama dan norma-norma susila, juga adanya tanggung jawab sosial kekeluargaan yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk hidup dengan masyarakat luas. Sampai nantinya seseorang mampu menjadi manusia yang mandiri.
	Sifat pendidikan dalam keluarga

Sejak terlahir ke dunia, di dalam lingkungan keluarga anak sudah mendapatkan pendidikan. Pada dasarnya sifat pendidikan dalam keluarga itu berbeda dengan sifat pendidikan dalam lingkungan, sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Barangkali sulit untuk mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal, yaitu keluarga. Makanya tak mengherankan jika Gilbert Highest dalam buku Psikologi Agama Jalaludin menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga.Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.227
Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan Pencipta berupa naluri orang tua. Karena naluri ini, timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya merasa terbeban tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka.
	Fungsi pendidikan keluarga

Fungsi pendidikan bagi keluarga bukanlah satu-satunya fungsi, tetapi banyak lagi fungsi-fungsi yang lain, seperti fungsi melahirkan anak dan menyusukannya, fungsi pengeluaran atau production dan memberi sumbangan perekonomian untuk memenuhi keperluan anggota keluarga melalui kerja dan pengeluaran dalam berbagai bentuknya, fungsi pelayanan terhadap anggota-anggota keluarga seperti pekerjaan-pekerjaan yang diperluka untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak, membasuh pakaian, menjahit, membersihkan rumah dan mengatur lain-lain. Walaupun bagaimana tingkat perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan keluarga, ada berbagai fungsi yang akan tetap bersama dengan keluarga itu. Di antara fungsi-fungsi yang akan kekal itu adalah fungsi melahirkan anak dan segala yang berkaitan dengannya seperti menyusukan anak, pemeliharaan, pemakanan jasmani dan psikologikal. Begitu juga halnya dengan fungsi pendidikan dan segala yang berkaitan dengannya seperti proses sosialisasi nasehat, bimbingan, pengembangan, penumbuhan bakat-bakat dan kesediaan-kesediaan, minat dan sifat-sifat anggota-anggotanya yang diingini dan merubah potensi-potensi ini menjadi kenyataan, dari kesediaan menjadi pelaksanaan dan eksploitasi. Dan selanjutnya mematikan atau menghalangi pertumbuhan minat, bakat-bakat dan kecenderungan-kecenderungan yang menyeleweng dan sifat-sifat buruk yang diwarisi serta sikap yang tak sesuai.
Seperti yang telah dikatakan di atas fungsi yang akan kita bahas disini adalah fungsi pendidikan yang akan kekal menjadi tanggung jawab pokok bagi keluarga.Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan..., hlm.360 Walau demikian tingginya tingkat perkembangan dan perubahan yang berlaku di sebagian besar masyarakat modern, termasuk masyarakat Islam sendiri, tetapi keluarga tetap memelihara fungsi pendidikannya dan menganggap sebagian tugasnya dalam rangka fungsi khusus ini adalah menyiapkan sifat cinta-mencintai dan keserasian di antara anggota-anggotanya.
Begitu juga ia harus memberi pemeliharaan kesehatan, psikologikal, spiritual, akhlak, jasmani, intelektual, emosional, sosial di samping menolong mereka menumbuhkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kebiasaan yang diingini.
Peranan pendidikan yang sepatutnya dipegang oleh keluarga terhadap anggota-anggotanya secara umum adalah peranan yang paling pokok dibanding dengan peranan-peranan lain.
	Kesejahteraan keluarga dan pendidikan

Rumah tangga yang bahagia merupakan conditio sine qua non bagi kelestarian perkembangan anak.Sikun Pribadi, Mutiara-mutiara..., hlm.48 Kondisi rumah tangga yang bahagia memberi rasa aman bagi anak, supaya tidak mudah mengalami frustasi, karena frustasi merupakan faktor gangguan bagi proses penyesuaian diri terhadap segala jenis masalah. Pikiran merupakan alat hidup yang sangat penting dalam usaha memecahkan berbagai persoalan hidup, apapun persoalan itu. 
Pikiran dapat berfungsi baik, jika tidak diganggu oleh kecemasan dan frustasi. Rumah tangga yang stabil merupakan kondisi bagi anak yang tidak menimbulkan respon frustasi. Di samping itu, rumah tangga yang stabil, juga merupakan pedoman hidup yang kokoh bagi anak, yang bersumber pada kata hati atau hati nurani. Hati nurani ini merupakan alat untuk mengembangkan konsep kebenaran dan kesusilaan yang kokoh, yang kelak merupakan penjaga gawang terhadap kemungkinan-kemungkinan perilaku yang cenderung ke penyelewengan atau perilaku yang tercela.
Hubungan yang mesra, gembira dan terbuka antara ayah dan ibu merupakan kondisi yang positif bagi perkembangan sosialitas anak, yang memperlancar pergaulan sosial di masyarakat luas secara konstruktif dan stabil, dan mencegah timbulnya kecenderungan anti-masyarakat ataupun mengundurkan diri dari masyarakat.    
Peranan “Pengajian Tombo Ati” Terhadap Kehidupan Rumah Tangga
Peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Apabila ditinjau dari pada tujuan didirikannya “Pengajian Tombo Ati” tersebut adalah terpenuhinya kesejahteraan dalam keehidupan masyarakat, baik sejahtera dari segi materiil maupun spirituil. Di dalam mencapai suatu kehidupan rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari kedua unsur kebutuhan pokok tersebut.
“Pengajian Tombo Ati” merupakan sarana menghidup suburkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam tatanan hidup bermasyarakat dalam wujud perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari (terutama dalam kehidupan rumah tangga) berupa pemberian motivasi atau penerangan atau memberikan pembinaan pengamalan ajaran agama Islam, mempunyai landasan yang cukup kuat. Landasan-landasan itu baik dari segi hukum, religius maupun dari segi sosial psikologis.Zuhairini dkk, Metodik..., hlm.21


	Landasan dari segi hukum

Dari segi hukum ini meliputi: pancasila, UUD 1945 dan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).
	Pancasila

Dari ke lima sila yang erat hubungannya dengan masalah agama adalah sila pertama yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pengertian negara Republik Indonesia adalah negara yang berTuhan dan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebagai konsekuensi dari sila tersebut mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk berTuhan, beribadah dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan pengertian ibadah menurut agama Islam meliputi : perbuatan baik, segala sesuatu dikerjakan dengan ikhlas dan mencari ridho Allah semata. Dalam hal ini termasuk terlaksananya “Pengajian Tombo Ati”. 
Juga terdaapat pada sila ke dua, yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, berarti mengakui harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan.
	Undang-undang Dasar 1945

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 tercantum:
	Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Dari pasal 29 ayat 1 dan 2 di atas mengandung pengertian bahwa semua warga negara memiliki kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya, sebagaimana keikut sertaan para anggota dalam kegiatan keagamaan melalui “Pengajian Tombo Ati” tersebut.
	GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)

Berdasarkan ketetapan MPR RI tentang GBHN pada bab AGAMA dan KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA bagian : 1. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam usaha persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat. BP7, Himpunan..., hlm.81
Dengan ketetapan MPR tersebut menunjukkan bahwa agam merupakan faktor yang harus perhatian dalam melaksanakan program pembangunan dan dalam rangka mensejahterakan kehidupan bermasyarakat.
	Landasan dari segi religius

Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber ajaran agama Islam, banyak dijelaskan mengenai keharusan bagi umat Islam untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:
Ayat di atas menunjukkan adanya suatu keharusan bagi umat Islam untuk berbuat kebajikan dan mencegah adanya suatu perbuatan munkar dengan cara yang baik dan bijaksana.
Juga berdasarkan pada surat An-Nahl ayat 125 di bawah ini:
                          

Artinya :  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.Depag RI, Al-Qur’an dan..., hlm.421


Dari kedua ayat tersebut, kiranya sudah jelas akan peranan dari pada “Pengajian Tombo Ati”, yaitu menghidup suburkan nilai-nilai ajaran agama Islam berupa pemberian motivasi atau penerangan atau pembinaan pengamalan ajaran agama Islam pada masyarakat luas untuk diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari (terutama dalam kehidupan rumah tangga).  
	Landasan dari segi sosial psikologis

Semua manusia yang hidup di dunia ini selalu memerlukan pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa di dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya dzat yang Maha Kuasa sebagai tempat berlindung dan memohon pertolongan. Seseorang akan merasa tenang dan tenteram hatinya, apabila mereka mendekat dan mengabdi kepadaNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ra’du ayat 28:
             
Artinya :  Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Ibid., hlm.373

Oleh karena itu manusia akan selalu berusaha mendekatkan diri dan mengabdi kepada Tuhan, hanya saja cara manusia mengabdi dan mendekatkan diri tersebut berlainan sesuai dengan agama dan kepercayaan  yang mereka anut. Sedangkan bagi umat Islam dengan adanya motivasi atau penerangan atau pembinaan pengamalan ajaran agama Islam melalui “Pengajian Tombo Ati” ini diharapkan dapat mengarahkan fitrah manusia ke jalan yang benar, sehingga mereka dapat beribadah dan mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.
Tanpa adanya ajaran agama Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka orang akan semakin jauh dari agama yang benar yaitu agama Islam.
Berdasarkan pada landasan-landasan di atas, baik dari segi hukum, religius maupun sosial psikologis; maka sudah jelaslah akan adanya peranan dari pada “Pengajian Tombo Ati” yaitu: mempunyai tugas untuk memberi motivasi atau penerangan atau pembinaan pengamalan ajaran agama Islam kepada masyarakat.
Dalam kehidupan rumah tangga semua anggota rumah tangga mempunyai tugas masing-masing dan selalu dihadapkan pada hubungan sosial baik dalam anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat berperan terhadap perkembangan dan pertumbuhan proses sosial. Juga dari segi ekonomi semuanya selalu terlibat dengan ekonomi keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu dari segi pendidikan orang tua atau bapak dan ibu sama-sama berperan dan saling membantu dalam proses pendidikan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Pengajian Tombo Ati” mempunyai peranan yang penting dalam memberikan dasar-dasar pengetahuan agama dalam bentuk pemberian motivasi atai penerangan atau pembinaan pengamalan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Karena dengan dasar-dasar pengetahuan yang dimilikinya maka akan diperoleh perimbangan hidup.     


 

  
     

